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Ermita del Remei..................................977 730 472

HORARIS ESTIU
AJUNTAMENT

Atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h i dijous de 16.30 a 19 h.

BIBLIOTECA TRINITARI FABREGAT · ALCANAR

Matí: dilluns, dimecres, i dissabte de 10 a 13 h.
Tarda: dimarts i dijous de 17 a 19:30 h.

BIBLIOTECA DE LES CASES D’ALCANAR

Tarda: de dilluns a divendres de 17 a 19:30 h.

DEIXALLERIA MUNICIPAL

De dilluns a dijous: de 9.30 a 13 h i de 15 a 18 h.
Divendres i dissabte: de 9.30 a 13:30 h

CEMENTERI MUNICIPAL

Dilluns, dimecres, divendres i diumenge:
de 8:30 a 13 h i de 14:30 a 18 h.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

Dissabte: de 9.30 a 13.30h i de 17 a 20:30h.
Diumenge: d’11 a 13.30h i de 17 a 20:30h.
Fora d’aquest horari, si teniu recepta mèdica,
truqueu al telèfon d’urgències que trobareu
a l’exterior de cada farmàcia.
Les guàrdies comencen el dilluns a les 9.30 h i
acaben el següent dilluns a la mateixa hora.

20.000 mascaretes i índex de
rebrot molt baix a Alcanar
Alcanar continua tenint un índex de risc de rebrot molt baix.
Arribar fins aquí no ha estat fàcil. Cal agrair el comportament
exemplar que han tingut els veïns i veïnes del municipi, que
han complert les indicacions de les autoritats sanitàries i els
protocols de seguretat i protecció de l’Ajuntament.
En aquest sentit, el consistori ha proveït d’una mascareta
reutilitzable feta amb material hidrorepel·lent totes les
persones del municipi que ho han sol·licitat. L’Ajuntament ja ha
repartit prop de 20.000 mascaretes, 13.000 de les quals han
estat destinades a comerços i empreses, sectors vulnerables

Del 14 al 20 de setembre.

del municipi i persones adultes.

Del 21 al 27 de setembre.

voluntàries n’ha fabricat 6.500 destinades als xiquets i xiquetes

Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1
Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – C/Generalitat, 17

Del 28 de setembre al 4 d’octubre.

Del total de mascaretes repartides, l’equip de cosidores
i més d’11.500 per a persones adultes. Cal agrair, una vegada
més, el seu esforç, i també el dels esterilitzadors i la resta de

Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1

persones voluntàries que han fet realitat aquest gran projecte.

Farmàcia Jordi Delgado Boix
Tel. 977 730 105 – C/Generalitat, 17

mateixa direcció per a allunyar-nos de la covid-19. Ara encarem

Farmàcia M. Pilar Delgado Gardó
Tel. 977 732 297 – C/Felip Pedrell, 1

utilitzant la fórmula que ens protegeix: mascareta, distància de

Del 5 a l’11 d’octubre.

Del 12 al 18 d’octubre.

RECOLLIDA D’OBJECTES
VOLUMINOSOS

El servei gratuït de recollida de mobles i
trastos a domicili es fa els dimecres.
Només cal que truqueu prèviament al telèfon
de l’Ajuntament 977 732 253, en horari d’oficina.
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Editorial

Hem aconseguit arribar fins aquí remant tots i totes en la
el setembre i l’inici de curs escolar amb optimisme, però
recordem que, per a mantenir aquest risc baix, hem de seguir
seguretat i neteja de mans.
Els veïns i veïnes que vulguen recollir la seua mascareta o la
d’altres persones adultes del mateix nucli familiar han de telefonar
al 977732013. Des de l’Ajuntament se’ls assignarà un dia i hora de
recollida, tot garantint al màxim els protocols de seguretat.
No abaixem la guàrdia: només així vencerem el coronavirus!

Vols rebre el butlletí Viure Alcanar
al teu domicili? Escriu-nos a
comunicacions@alcanar.cat
i t’expliquem com fer-ho.

?
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Vols denunciar una actitud incívica o posar en valor una bona
conducta ciutadana? Envia’ns la fotografia amb el teu nom al telèfon 696438188 o al correu electrònic comunicacions@alcanar.cat
Gràcies!

?

Aquest estiu s’ha tornat a celebrar el cicle d’espectacles infantils Al Marjal!. Fruit de la col·laboració amb l’associació
Ameiba, l’Ajuntament ha presentat una programació de la
màxima qualitat i en un marc immillorable. Gràcies a totes les
famílies que heu gaudit d’aquest espai d’una manera diferent,
amb col·laboració i respecte per les mesures de prevenció de
la covid-19, i també a Ameiba pel seu magnífic treball.

La deixalleria municipal acaba d’ampliar el seu horari
d’obertura al públic, de dilluns a dissabte. L’Ajuntament
també ofereix un servei de recollida de trastos vells a domicili. Així mateix, la ciutadania té a la seua disposició molts de
contenidors de brossa selectiva. Accions com les d’aquesta
fotografia són senzillament incomprensibles i susceptibles
de rebre una sanció econòmica. Tenir un municipi net és
responsabilitat de tothom.

D’on ve este malnom?
Trabucs
I qui ha dit que a Alcanar no hi ha malnoms bel·licosos? Al poble també hi ha hagut hòmens que, bandera
en mà i pèl al pit, han defensat a cop d’arma, com és el cas, el que els pertanyia.
Quan Isabel II va passar pel poble, barata haver menjat i haver-se restaurat del viatge en una sénia de
Sòl de Riu d’en Batiste Sorolla de Batiste, li va regalar un dels trabucs que la seua guàrdia personal
portava. Tenia fama de ser un home fort i dur, que feia respecte. Tenia una finca a les Calafes amb un
camí comunal, per on estava fart de veure passar bandolers. Així que un dia, encoratjat, va prendre el
trabuc per mà i es va plantar al mig del camí. “Si passa algú més per aquí sense demanar-me permís, li
fotré trabucada!”, va sentenciar.
Un familiar seu, en Batiste Sorolla Beltran, també fou potent. El 6 d’octubre del 1896 va embarcar-se
en un vapor a Barcelona per a arribar, un mes i sis dies després, a Manila. Va passar-s’hi, junt amb una
desena més de canareus, quasi tres anys combatent contra tagals i milícies del Katipunan.
I així, entre clamors al cel pel pas d’un camí i la rabieta enutjosa d’en Batiste Sorolla, ja pel 1882 era
conegut com a Trabucs. I paga la pena dir que les darreres portadores del malnom han estat dones...
Deu ser que elles també són valedores de la valentia de l’estirp!
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L’Ajuntament d’Alcanar
destina estalvi generat
per la suspensió de
festes a mesures de
protecció per a
l’alumnat i el professorat
L’equip de govern ha decidit que es

destinarà una part de l’estalvi generat

per la suspensió de les diferents fes-

tes a cobrir les necessitats en matèria
de protecció davant la covid-19 que
els centres educatius del municipi
comuniquen a l’Ajuntament, tal com

s’ha fet en els darrers mesos amb iniciatives similars per a pal·liar els efectes de la pandèmia.

L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, i la

regidora d’Educació, Maribel Ramon,

s’han reunit amb les direccions dels
tres centres educatius del municipi i

amb els representants de les associacions de mares i pares d’alumnes
(AMPA) i les associacions de famílies
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d’alumnes (AFA) per a coordinar l’inici
del curs 2020-2021 i comunicar-los
que el consistori posa els seus recursos a l’abast dels centres.

es proporcionarà una mascareta
de tela hidrorepel·lent reutilitzable
i un gel desinfectant a tot l’alumnat
i professorat”.

Ara la prioritat és que l’entrada a l’escola siga segura. El batle afirma que
“focalitzarem tots els nostres esforços en el benestar dels xiquets
i xiquetes i del professorat, i també acompanyarem les famílies en
aquests moments d’incertesa”.

Així mateix, responent a les diferents
demandes, l’Ajuntament proveirà els
centres educatius de titularitat municipal de 30 termòmetres d’infrarojos
per a garantir el control de la temperatura corporal de l’alumnat, 50
dispensadors de paper i sabó, i 120
papereres per a les aules. També ha
adquirit tanques de fusta mòbils per
a delimitar l’espai entre les diverses
zones dels patis.

Algunes de les mesures que la regidora ja ha anunciat són: “L’increment
dels torns de neteja i la intensitat
de les tasques o l’augment de la
presència policial a les hores d’entrada i sortida dels centres. També

D’altra banda, el consistori lliurarà a
les escoles i a l’institut mascaretes

Reportatge
FP2 i pantalles protectores per al professorat sensible i per a l’alumnat que es

trobe a l’aula d’aïllament. A més, dotarà l’Escola de Música d’Alcanar i l’Agrupació Musical Canareva amb mampares protectores per a les aules d’instruments
de vent i cant, i amb altres productes de desinfecció de superfícies i instruments.

En aquest sentit, s’ha creat un comitè de seguiment entre l’Ajuntament, els equips
directius i els representants de les AMPA i AFA. Aquest comitè es reunirà mensualment per a gestionar i coordinar totes les tasques i atendre les necessitats que
vagen sorgint.

Alcanar Ràdio ha oferit una programació especial per a resoldre dubtes i fer aclariments a les mares i els pares. “Demano comprensió en aquesta situació i

recordo que l’equip de govern i l’equip directiu dels centres estem a disposi-

ció de la ciutadania. No dubteu que comencem el curs amb il·lusió i ganes”,
conclou la regidora.

L’organització dels centres educatius
El 14 de setembre l’alumnat del municipi es torna a trobar a les aules. Il·lusionats,
una mica nerviosos i amb moltes ganes de retrobar-se amb els companys.

Les dos escoles i l’institut han elaborat un pla d’organització per a que la tornada
al centre al setembre siga tan normalitzada com es puga. “L’escola és un lloc

important de socialització. Per tant, estem il·lusionats de tornar a les aules”,
recorda Sònia Reverter, directora de l’Escola Marjal.

Aquests plans, que poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia, respecten
un conjunt de valors i principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut

a través de la neteja de mans i la distància personal. Les classes s’organitzaran en

grups estables que estaran formats pel grup-classe i el seu tutor o tutora. A més,
es potenciarà la ventilació de les aules de forma habitual.

El Pla d’organització de l’Escola Joan Baptista Serra preveu aplicar el “Mètode

d’aprenentatge integrat Joan Baptista Serra”. “Es tracta d’un sistema híbrid que

combina la presencialitat i la no presencialitat”, explica el director, Josep Forcadell. L’Escola Marjal i l’Institut Sòl de Riu també utilitzaran una fórmula híbrida
per a mantenir la continuïtat pedagògica des de casa en cas de confinament.

Pel que fa a l’entrada i sortida a l’escola i al pati, a l’Escola Joan Baptista Serra

es farà de manera esglaonada i amb deu minuts de diferència entre els diferents
grups estables. L’escola també ha engegat un servei d’acollida i recollida de

l’alumnat de famílies amb dos o més fills per a facilitar la conciliació. A l’Escola

Marjal l’entrada i sortida es repartirà en dos horaris i dos espais diferenciats,
també per a evitar aglomeracions, mentre que a l’institut l’alumnat entrarà per
tres portes diferents. Pel que fa al bar de l’institut, “és un servei bàsic que con-

tinuarà obert, però només per a la venda de menjar”, recalca la directora,
Carme Caballé.

En qualsevol cas, si un alumne presenta símptomes de covid-19, serà traslladat a
un espai habilitat acompanyat del mestre responsable. L’alumne anirà cap a casa i
quedarà en aïllament domiciliari, on podrà seguir el curs telemàticament en espera

de les proves. Mentrestant, l’activitat del centre continuarà amb normalitat. Si surt

un positiu, el Departament de Salut serà qui marcarà els passos que caldrà seguir.
L’Escola Municipal de Música d’Alcanar i la de l’Agrupació Musical Canareva tam-

.

bé han elaborat els seus plans per a assegurar que el curs es desenvolupe amb
la màxima normalitat, tot garantint les mesures de protecció davant la covid-19
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El pressupost 2020 de
l’Ajuntament d’Alcanar posa
l’accent en les mesures socials
Els comptes de l’Ajuntament d’Alcanar

per al 2020 tenen un marcat caràcter
social i preveuen diverses mesures per

a combatre els efectes de la Covid-19,
amb ajudes a famílies, empreses i autònoms.

En el darrer Ple municipal, celebrat el
30 de juliol, es va aprovar el Pressupost

per a l’exercici 2020, el qual ascendeix
a 10.910.951,99 €. Aquesta xifra és 1,5
milions d’euros més elevada que la de

l’exercici anterior, la qual cosa suposa
un increment del 16,79%.

Destaquen, especialment, els més

de 2,2 milions d’euros destinats a in-

versions, un 45% més que en l’exercici 2019, entre els quals els gaire-

bé 700.000 € destinats a l’obra del

nou Auditori Municipal, els més de

330.000 € destinats a l’ampliació de
la Biblioteca Trinitari Fabregat, els

més de 85.000 € destinats a les obres
d’adequació i millora de l’Escola Mu-

nicipal de Música o els més de 75.000

RESUM PER CAPÍTOLS:
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€ destinats a les obres de renovació

de l’Oficina Delegada de l’Ajuntament
a les Cases, entre d’altres.

ha suposat la Covid-19”. El regidor
també va posar en valor i va agrair la

tasca feta per tot l’equip de govern a

Les subvencions a empreses, enti-

l’hora de redefinir les prioritats i adap-

amb altres ens, també s’han vist no-

“fent un exercici molt important de

2019, i han assolit pràcticament els

Per a l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig,

El regidor d’Hisenda, Jordi Monfort,

tejat de manera rigorosa i realista

les circumstàncies que han anat

da, d’avançar, en la mesura de les

dificultat de manera important la

el desplegament del nostre Pla de

obligat a replantejar molt del que

resposta a les necessitats que van

els comptes unes quantes vega-

situació derivada de la Covid-19”.

tar-los a les noves circumstàncies

var amb 10 vots a favor i 3 en contra.

tats i famílies, així com els convenis

tar-se a les noves circumstàncies,

tablement incrementades respecte al

pragmatisme i responsabilitat”.

675.000 €, un 97% més.

els comptes per al 2020 “s’han plan-

va explicar durant el Ple que “totes

amb el doble objectiu, d’una ban-

succeint-se els darrers mesos han

possibilitats, en la implementació i

tramitació del pressupost i han

govern i, de l’altra, d’anar donant

s’havia previst inicialment i a refer

apareixent en el context d’aquesta

des, sempre amb l’objectiu d’adap-

El pressupost per al 2020 es va apro-

i donar resposta a totes i cadas-

Els vuit regidors d’ERC i els regidors de

cuna de les diferents necessitats

que se’ns han anat plantejant i fent
evidents, en el context de tot el que

Junts i PSC hi van votar a favor, mentre

.

que els dos regidors de la CUP i el de
Desperta’t no hi van donar suport

Acció de govern
RESUM DE DESPESA
PER ÀREES:

L’Ajuntament convida les entitats a proposar projectes per als pressupostos participatius 2021
L’Ajuntament d’Alcanar ha engegat el pro-

eines a la ciutadania per a fer-la

poden contactar amb la regidora de

cés participatiu per a elaborar les diferents

partícip de l’acció de govern”.

l’àrea al telèfon 674 99 65 97 o al cor-

propostes que formaran part de la campa-

Per la seua banda, Meritxell Ulldemolins,

reu electrònic mulldemolins@alcanar.

nya de pressupostos participatius 2021.

regidora de l’àrea, comenta que en aques-

cat i concretar una reunió telemàtica per a

La Regidoria de Participació Ciutadana

ta primera fase “es vol arribar a tots

treballar les propostes. Les que siguen vi-

de l’Ajuntament d’Alcanar anima totes

els racons del poble per a escoltar

ables s’inclouran a la llista de projec-

les entitats, col·lectius i persones que

les propostes dels veïns i veïnes”. Per

tes que la ciutadania podrà votar en

tinguen interès a aportar idees a fer es-

aquest motiu, es farà una intensa campa-

els pressupostos participatius 2021.

coltar les seues propostes.

nya de difusió a través dels canals de co-

A més, enguany, com a novetat, es po-

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, explica

municació corporatius i les xarxes socials,

drà votar telemàticament. “Estem tre-

que “la participació ciutadana és

i també es farà arribar una carta a totes

ballant en una plataforma digital de

un eix cabdal del nostre pla de go-

les entitats per a informar-los-en.

votació amb l’objectiu d’apropar el

vern”. I hi afig: “Seguim donant més

Les entitats i persones interessades

vot a les persones”, afig la regidora

.
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Alcanar Ràdio estrena
nou web per a arribar
a tota la ciutadania
www.alcanarradio.cat
Aquest estiu Alcanar Ràdio, al 107.5 de
l’FM, ha estrenat un nou web amb l’objectiu de fer arribar tots els seus continguts a

tem en un procés de millora contínua.

continguts que ja s’han emès, molt

guir aquesta fita, que esperem apro-

qualsevol hora, es pot accedir a tota

Per tant, estem contents d’aconse-

segmentats per àrees d’interès. A
la feina que hi fan els professionals i

la ciutadania. La pàgina, que és molt intuï-

fundir en els pròxims temps”, ha afe-

tiva, es pot trobar al domini www.alcanar-

git Joan Roig, alcalde d’Alcanar.

els col·laboradors”.

radio.cat, des d’on es pot recuperar tot el

A la pàgina principal del nou web s’hi

En el menú, a la pestanya de ”Progra-

troben els àudios i les darreres notícies,

mes”, es pot accedir als diferents espais

tant de l’àmbit local com del comarcal,

que hi ha actualment en emissió, però

El regidor de Mitjans de Comunicació de

a més d›una enquesta a la qual es con-

també als que s’han anat fent en els

l’Ajuntament d’Alcanar, Jordi Monfort, ha

vida tothom a participar per a expressar

darrers temps. A més, s’hi pot trobar un

la seua opinió sobre Alcanar Ràdio i les

apartat amb informació per a contractar

millores que s’hi poden fer. També s’hi

els serveis de publicitat de l’emissora.

troba la secció de l’oratge i el Twitter de

La imatge de la pàgina web ha anat a

contingut de l’emissora. El nou web també
permet d’escoltar l’emissió en directe.

indicat que “en l’últim mandat ja vam
expressar la voluntat de crear sinergi-

es i integrar tots els mitjans municipals,
apostant per una comunicació més in-

tegral i coordinada. Ara, amb la renovació de la pàgina web d’Alcanar Ràdio,
hem pogut fer un salt qualitatiu”.

“Seguim evolucionant en la política

de comunicació de l’Ajuntament. Es-

l’Ajuntament d’Alcanar.
En aquest sentit, el regidor de l’àrea
ha explicat que “la nova web permet

arribar a persones que potser no estan acostumades a escoltar la ràdio
en directe i que ara poden accedir a

càrrec de l’empresa canareva Estudi
Taller À, mentre que Enacast ofereix el
servei de reproducció en continu (streaming). L’estrena del web també ha per-

.

mès d’usar el nou logotip dissenyat per
Sistema Binari, una altra empresa local

Qualitat sanitària excel·lent de les aigües de bany del nostre municipi
i humana, fent patent el respecte

Aquest estiu, l’Agència Catalana de l’Ai-

lats per la Directiva europea 2006/7/CE

gua ha atorgat, un any més, una qualifi-

per a obtenir tal reconeixement.

cació d’excel·lent a la qualitat sanitària

Jordi Bort, regidor de Medi Ambi-

entorn marítim”.

ent, ha rebut amb satisfacció els

Aquest control de la qualitat de l’ai-

de les aigües de bany del municipi i ha
aportat així un marc immillorable per a
la temporada de bany.
Tant els dos trams de la platja del Marjal com les platges de la Martinenca i el
Maricel compleixen els requisits estipu-
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resultats: “Sempre és més difícil

mantenir-se que arribar i enguany
ho hem tornat a fer. Repetim uns
resultats que no són més que el

reflex de la nostra riquesa natural

que la ciutadania sent pel nostre

gua s’emmarca en el Programa de
vigilància i informació de l’estat de
les platges, dut a terme per l’Agèn-

.

cia Catalana de l’Aigua des de l’any
1990
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Alcanar incorpora dos treballadors per
a reforçar la neteja viària del municipi
L’Ajuntament d’Alcanar ha incorporat

temporalment a la Brigada a través

cipi”, afig la també regidora de la Bri-

en la neteja viària del municipi. El per-

L’objectiu del consistori amb aquest

“Recordem que mantenir els car-

mentar l’ocupació i la formació de

i totes. Per això demanem, una ve-

dos treballadors que faran de reforç

sonal prové del programa de col·laboració social del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC).

“La seua tasca serà fer la neteja

de carrers de forma manual, reforçant sobretot aquelles zones de vianants on no té accés la màquina

escombradora”, explica la regidora
de Recursos humans, Ivette Fibla.

L’Ajuntament ha seleccionat aques-

tes dos persones del municipi perquè
tenen perfils professionals adequats

a les tasques requerides. En total,
són vuit les persones que treballen

del programa de col·laboració social.

programa anual és, d’una banda, fopersones del municipi i, de l’altra,
reforçar les tasques desenvolupades
pel personal de la Brigada Municipal
d’Obres i Serveis.

“Per al consistori, la neteja dels

carrers és una prioritat i, per això,

volem intensificar-la. A banda de
la incorporació d’aquests dos tre-

balladors, l’Ajuntament té previst

la renovació d’una de les màquines
escombradores per a optimitzar les

tasques de manteniment del muni-

gada Municipal d’Obres i Serveis.

rers nets és responsabilitat de tots

gada més, civisme i col·laboració
ciutadana”, conclou la regidora.

El conveni de col·laboració social del

SOC fa possible que les administracions públiques disposen temporalment de persones desocupades i

perceptores de prestacions per desocupació per a dur a terme obres i

serveis d’interès general. L’Ajunta-

ment d’Alcanar complementa el per-

.

centatge proporcional del salari dels
treballadors del programa

Alcanar demana al Ministeri de Foment l’inici de les obres de l’N-238
L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, ha demanat que s’executen les obres de millora projectades a l’N-238, la carretera
de l’Estació, entre Ulldecona i Vinaròs.
El batle ha recordat que el Ministeri de

Foment “ja va licitar i aprovar a fi-

L’Ajuntament d’Alcanar ja fa molts

i reordenació de la carretera, el qual

ons davant del Ministeri de Foment i

nals del 2019 el projecte d’ampliació
incloïa un pont per a evitar interseccions entre els cotxes”.

d’anys que fa aquestes reivindicacila Diputació de Castelló, els titulars del
tram de la carretera. De fet, l’any 2018,

El consistori considera que aquestes

en la seua etapa com a regidor de Par-

la seguretat dels conciutadans i con-

converses amb les diferents adminis-

grés del municipi i la comarca.

projecte i aconseguir que canviessen

infraestructures són importants per a

ticipació Ciutadana, Roig ja va tenir

ciutadanes, però també per al pro-

tracions per a promoure la licitació del

Ara Roig insisteix al mateix Minis-

la senyalització d’aquesta intersecció.

teri que “les obres comencen com

“Ja vam dir fa dos anys que la se-

passa els usuaris que han d’acce-

continuaríem persistint per a que

tersecció de davant la carretera de

cessos que es mereixen. Ara hem

és molt perillosa, especialment de

a Madrid i reivindicar que aques-

abans millor” perquè “cada dia que

nyalització no era suficient i que

dir a Alcanar estan en risc. La in-

Alcanar i les Cases tinguen els ac-

l’Estació per a accedir al municipi

demanat cita a Foment per a anar

nit, perquè és molt difícil trobar

tes obres siguen una realitat”, con-

l’accés per a entrar a Alcanar”.

clou l’alcalde

.
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Un any més, l’Ajuntament
ha fet tractaments contra el
mosquit tigre
Al llarg de l’estiu, l’Ajuntament d’Alca-

posar-los de cap per avall”. El mos-

pal tres tractaments contra el mosquit

amb aigua per a reproduir-se, encara

nar ha aplicat per tot el terme municitigre a través dels operaris del Con-

quit tigre aprofita qualsevol espai

que n’hi haja molt poca. Per tant, “cal

i pugons. Això significa que aquests
moixons són una excel·lent protecció, ja que 55 quilograms equivalen a
310.250 insectes.

sorci de Polítiques Ambientals de les

seguir les recomanacions amb pre-

Terres de l’Ebre (COPATE).

cisió”, afig el regidor.

Com cada any, el tractament ha con-

La campanya integral de control del

cietat destrueix els nius de les orene-

productes específics de larvicida als

canar té el suport de la Diputació de

consultar les autoritats si es té un

de la via pública on se sol acumular

bilització a través dels mitjans de co-

mosquit tigre i evitar, així, l’aparició

Protegir les orenetes

Desgraciadament, una part de la so-

sistit a col·locar unes pastilles amb

mosquit tigre de l’Ajuntament d’Al-

tes. Jordi Bort recorda que “s’ha de

embornals, col·lectors i altres llocs

Tarragona i inclou accions de sensi-

niu a casa, perquè les orenetes es-

aigua, per tal d’eliminar les larves de

municació municipals.

de mosquits adults durant l’estiu.

Jordi Bort, regidor de Medi Ambient,
explica que “l’altra part de la feina

l’ha de fer la ciutadania”. Per això,
recorda que “no s’ha d’acumular ai-

gua en espais exteriors i que s‘han

de vigilar els recipients de casa i
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Entre les mesures que ha tingut en
compte l’Ajuntament a l’hora de dis-

senyar el pla d’actuació d’aquest estiu, hi ha la protecció de les orenetes

tan protegides i els seus nius no es
poden tocar”. El també regidor d’Esports comenta que, per tal de “poder
ajudar les orenetes cuablanca, no
s’han de destruir els nius; les podem ajudar instal·lant caixes niu o

i els seus nius. Cada oreneta consu-

conservant els d’anys anteriors o

d’insectes, entre mosquits, mosques

construir els nius amb facilitat”

meix al llarg de l’any 55 quilograms

.

creant fanguers per a que puguen

Acció de govern
Una programació cultural
d’estiu segura i dirigida
a tots els públics

Ara des de l’Ajuntament es continua treballant en una programació cultural per als pròxims mesos, de qualitat i adaptada a
la pandèmia.
Acció de sensibilització sobre la covid-19 dirigida als jóvens i impulsada per l’Ajuntament i la Creu Roja
El dissabte 22 d’agost, un equip d’informadors jóvens va estar
present a les Cases d’Alcanar amb una campanya de sensi-

A la darreria d’agost va finalitzar la programació dels actes
d’estiu d’Alcanar, les Cases i Alcanar Platja que l’Ajuntament
havia preparat amb el suport de les entitats del municipi.
Durant els mesos de juliol i agost la ciutadania va poder gaudir
a la fresca dels concerts de Sukre i el Botifarra, l’XI Mostra
Oberta de Poesia, espectacles de màgia, teatre i jotes, així

bilització sobre la covid-19 dirigida als jóvens i impulsada per
l’Ajuntament d’Alcanar i la Creu Roja. Al tardet, a partir de les
vuit, els informadors de l’organització van ser a la zona on va
tenir lloc el concert del grup musical Sukre.
Joan Roig indica que “és molt necessari fer arribar al nostre
jovent el risc que hi ha en les trobades socials, sobretot si

com de les sessions de ioga i xicong, els espectacles infantils

no es prenen les mesures oportunes”. L’alcalde recorda que

i les nits de cinema.

és important seguir els consells de les autoritats sanitàries i

La crisi sanitària derivada de la covid-19 ha posat a prova la capa-

aplicar la fórmula que ens protegeix: “distància social, mas-

citat de prevenció i conscienciació de les administracions públi-

ques. La regidora de Festes, Mercè Fischer, explica que “ha estat
un repte organitzar actes diversos, però, gràcies als paratges
singulars del nostre municipi, que han permès celebrar-ho tot

a l’aire lliure, i a la col·laboració de tothom, ens n’hem sortit”.
I és que la cultura i l’entreteniment són els millors antídots per a

careta i higiene de mans”.
Per la seua banda, la regidora de Joventut, Meritxell Ulldemolins, celebra la iniciativa i destaca que “hi ha molta preocupació entre les famílies pels seus joves i la informació
que reben” i, per això, considera que ha estat una campanya

combatre la temor i els efectes de la situació actual. Joan Roig,

adient per a arribar a gran part del col·lectiu. En aquest mateix

eleven la cultura, tot i la situació actual. Ens hem de felicitar

amb la Creu Roja per a activar més dispositius de sensibi-

alcalde d’Alcanar, afig que “hem aconseguit crear espais que

sentit, la regidora recorda que l’Ajuntament “està treballant

com a poble”.

lització adreçats als joves del municipi”

Fotografies d’Àlex Espuny

.
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Resultat de les votacions del ple ordinari del 30 de juliol
A) Part resolutiva

dificació de l’Ordenança fiscal núm. 10,

matèria de tinença de gossos de raça

1. Aprovació de l’acta de la sessió ante-

reguladora de la taxa per l’ocupació de

potencialment perillosa (P. A. A. M.).

amb el vot favorable de tots els mem-

i altres elements amb finalitat lucrativa.

rior, del 28 de maig de 2020. S’aprova

terrenys d’ús públic amb taules, cadires

bres del Ple, tret de Desperta’t, que

S’aprova amb el vot favorable de tots

s’hi absté.

els membres del Ple.

2. Proposta de la Regidoria d’Hisenda

5. Proposta de la Regidoria de Recursos

d’aprovació del pressupost general de

Humans d’aprovació inicial de la modi-

l’exercici 2020, la plantilla de personal i

ficació de la relació de llocs de treball

va amb el vots favorable d’ERC, el

trompa. S’aprova per unanimitat.

les bases generals d’execució. S’apro-

amb relació a la plaça de professor/a de

PSC i Junts per Alcanar. La CUP i

6. Proposta de la Regidoria de Festes

Desperta’t hi voten en contra.

3. Proposta d’Alcaldia d’aprovació del
reconeixement extrajudicial de crèdits.
S’aprova per unanimitat.

4. Proposta d’Alcaldia d’aprovació i mo-

de fixació de les festes locals de l’any

2021. S’aprova amb el vot favorable
de tots els membres del Ple.

7. Proposta de la Regidoria de Salut de
resolució d’expedient sancionador en

S’aprova per unanimitat.
8. Proposta de la Regidoria de Salut de
resolució d’expedient sancionador en
matèria de tinença de gossos de raça
potencialment perillosa (J. A. H. C.).
S’aprova amb el vot favorable de tots
els membres del Ple.
9. Proposta de la Regidoria de Salut de
resolució d’expedient sancionador en
matèria de tinença de gossos de raça
potencialment perillosa (J. A. B. R.).
S’aprova per unanimitat.
C) Torn obert de paraules
10. Torn obert de paraules.

Resultat de les votacions del ple extraordinari del 18 d’agost

2. Moció d’ERC per a reclamar la conti-

ble de la CUP i Desperta’t; ERC hi vota

4. Moció de la CUP per la derogació de
la LRSAL i la Llei d’estabilitat pressupostària com a mesura necessària per
a afrontar la nova crisi social i econòmica. S’aprova amb els vots favorables
d’ERC, la CUP, Junts i Desperta’t.
Abstenció del PSC.

nuïtat dels punts de guaita per a la pre-

en contra i el PSC i Junts s’abstenen.

5. Moció de la CUP per a exigir la conti-

A) Part resolutiva

venció d’incendis forestals. S’aprova

1. Moció d’ERC per a demanar la flexibi-

per unanimitat.

lització de les regles fiscals amb la finalitat

3. Moció de la CUP per a fer front a la nova

d’augmentar la capacitat pressupostària
del món local. S’aprova per unanimitat.
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crisi social i econòmica al municipi d’Alcanar. La moció no prospera. Vot favora-
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nuïtat dels punts de guaita forestal a les
Terres de l’Ebre i a la resta de Catalunya. S’aprova per unanimitat.

6. Moció del PSC per a demanar la re-

ducció de tributs municipals a conse-

qüència de la crisi econòmica de la Covid-19. S’aprova per unanimitat.

7. Moció del PSC per a garantir la suficiència de recursos a les famílies més vul-

nerables a conseqüència de la crisi de
la Covid-19. S’aprova per unanimitat.

8. Moció d’ERC de rebuig de la planificació de noves centrals eòliques a la
comarca de la Terra Alta. S’aprova amb

els vots favorables d’ERC, la CUP,
Junts i el PSC. Desperta’t s’absté.

9. Moció del PSC-CP per a donar su-

port a les reivindicacions del col·lectiu

de caçadors. S’aprova amb els vots
favorables d’ERC, Junts, el PSC i
Desperta’t. La CUP hi vota en contra.

10. Moció d’ERC en commemoració del
28-J, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. S’aprova per unanimitat.

15. Moció de Desperta’t de reducció

11. Moció d’ERC en defensa de l’espai
públic. S’aprova amb el vot favorable
de tots els grups, llevat d’una abstenció del PSC.

da per la Covid-19 i d’establiment d’un

dels sous dels regidors i assessors per

la greu crisi de la pandèmia ocasionamecanisme d’ajuda als autònoms del

municipi. La moció no prospera. Vot

favorable de Desperta’t. La resta de

12. Moció d’ERC per a donar suport a
les ramaderies de bous braus de Catalunya. Es retira la moció.

grups hi voten en contra.

13. Moció d’ERC de rebuig de qualsevol
transvasament d’aigua de l’Ebre fora de
la seua conca natural. S’aprova amb el
vot favorable de tots els grups, llevat
d’una abstenció del PSC.

xarxa certificada de zones verdes de

14. Moció de Desperta’t de revisió a la
baixa del coeficient aplicat en el càlcul de
l’import dels rebuts de contribució urbana (IBI) per a l’exercici pressupostari del
2021. La moció no prospera. Vot favorable de Desperta’t. Junts, CUP i ERC
hi voten en contra i el PSC s’absté.

16. Moció del PSC per a demanar que
les Terres de l’Ebre formen part de la
la Unió Europea per un turisme segur i
sostenible. Es retira la moció.

17. Moció conjunta d’ERC, Junts i el
PSC per a donar suport a les ramaderi-

es de bous braus de Catalunya. S’aprova la moció amb el vot favorable de
tots els grups, excepte dos vots en
contra de la CUP.

B) Torn obert de paraules
18. Torn obert de paraules

Resultat de les votacions del ple extraordinari urgent del 2 de setembre
A) Part resolutiva

ració, bases d’execució i plantilla de

1. Ratificació de la urgència de la con-

personal (exercici 2020), i de la seua

Es poden tornar a escoltar

aprovació definitiva. Les al·legacions

2. Proposta d’Alcaldia de desestimació

es desestimen amb els vots a favor

tots els plens municipals

Desperta’t al pressupost de la Corpo-

Desperta’t, que hi vota en contra.

vocatòria.

de les al·legacions del grup municipal

de tots els grups municipals, tret de

al web d’Alcanar Ràdio.

Els grups municipals opinen
NO VOLEM NI PODEM PARAR
Després de rebre la visita oficial del Subdelegat del Govern Espanyol, el Sr. Joan Sabaté, i el Cap provincial de Costes del Ministeri de Transició Ecològica,
el Sr. Antoni Espanya, com a finalització de les obres realitzades per a la millora de les nostres platges després del temporal Glòria, vam rebre també la visita
parlamentària del senador Manel de la Vega i el diputat provincial Castor Gonell, que acompanyats de la nostra primera secretaria, Neus Sancho, es van reunir
amb la Confraria de Pescadors Sant Pere de Les Cases, on es van poder escoltar i debatre les inquietuds per l’entrada en vigor de la nova legislació europea, els
efectes del temporal Glòria, i la crisi de la COVID-19, en un dels sectors més importants de la nostra ciutat. L’altre sector important al qual recolzem, l’agricultura,
rebrà també aquest setembre la visita parlamentària per a que ens puguin traslladar els seus problemes, estar al seu costat i ajudar en tot!
Mentrestant, El Parlament de Catalunya va aprovar aquest juliol, la moció presentada pel PSC on insta al Govern de la Generalitat a què es faci efectiu el pagament
dels diners que corresponen a cada municipi afectat pels aiguats del 2018 i que estan ingressats des del Govern d’Espanya a la Generalitat des del desembre del
2019, i a complementar aquesta ajuda amb el 50% restant, per a que els ajuntaments dels municipis afectats no tinguin que posar diners de les seves arques.
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I des del Govern Espanyol s’aprova un RD amb una partida de 226 milions

de la gent tindrà problemes econòmics en els pròxims temps, si el panora-

d’euros en ajudes i subvencions (fins al 50% del cost) als projectes de

ma anterior a la pandèmia ja era preocupant, el que Desperta’t vol , és que

reparació o restitució d’infraestructures que hagin estat executades per

tots els canareus en surtin beneficiats d’aquests estalvis i que la gent tingui

ajuntaments, diputacions, comarques o mancomunitats que van patir el

uns diners per gastar i fer que l’economia local es recuperi de esta crisi.

temporal Glòria.

Considerem que aquesta bona situació financera s’ha de reflectir al con-

No oblidem l’aprovació dels pressupostos municipals al nostre ajuntament.

junt de tots els ciutadans, fent que es baixi el coeficient del rebut de la

Després de moltes reunions amb el regidor d’hisenda, el sr. Jordi Monfort i la

contribució urbana (IBI), en l’elaboració dels pròxims Pressupostos mu-

nostra portaveu, que van començar al novembre de l’any passat on sempre

nicipals per l´any 2021, revisant a la baixa el coeficient que s’aplica en el

se’ns ofereix la nostra col·laboració i presentem les nostres idees i projectes
que ens agradaria que es duguessin a terme, tota la feina feta va passar a
un segon pla quan ens va caure la pandèmia i amb ella la crisi econòmica
que ha suposat, i el principal objectiu i preocupació del nostre grup va passar a ser única i exclusivament les ajudes a la nostra gent. Podem dir que

càlcul de l’import dels rebuts de contribució urbana, actualment del 0,89
passi al 0,79 per al exercici de 2021 amb l’aprovació de la modificació
a l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 1, Reguladora de l’ Impost sobre
Béns i Immobles per tal de compensar l’increment de l’exercici, 2020 de
la base contributiva.

pràcticament tot el que vam demanar s’ha tingut en compte i està reflectit
a uns pressupostos que han tingut el nostre vot a favor, com no podia ser
d’una altra manera.
I amb tot això comencem setembre... Reprenem l’activitat política si és que
en algun moment l’havíem deixat...Cuideu-vos moltíssim!

ACORD DE PROPOSTES I VOT FAVORABLE ALS PRESSUPOSTOS 2020
Hem de constatar que son uns pressupostos atípics i emmarcats per una
situació extraordinària a causa del COVID-19.

L’equip de Govern aplica la puja de l’IBI per al 2020
En la situació que ens trobem d’incertesa per la situació viscuda per la
pandèmia del COVID 19 i la situació econòmica al municipi amb la crisi
del sector citrícola, que arrosseguem durant molt de temps. L’equip de
govern, aplica la puja de l’IBI per al 2020.
En Junta de Govern, de data 25 juliol 2019 acorda l’aplicació del coeficient
d´actualització dels valors cadastral per al 2020 d´un 1,03% que preveu
l´article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel
Real Decret Legislatiu 1/2004 de 5 de març.
El valor cadastral dels béns immobles és competència del Ministeri d’Hisenda i no de l’Ajuntament. Per tant si ara recapten el 2019, uns 3.293.265.71
euros, si apliquen el 1,03 % al 2020 es recaptaran 3.391.878.82 euros.
En el Ple de 26.09.2019 en el punt 9, en la proposta del regidor d’Hisenda
de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost de béns i
immobles IBI, proposa de passar d’un gravamen de l’impost de competència municipal que al 2019 era de 0,864% passa a ser 0,89 % per a
l’exercici 2020.
Desperta’t, ja es va manifestar en contra d’aquesta puja de l’impost de l’IBI
en el Ple del passat dia 26 de setembre de 2019, sent que era una puja
exagerada per la situació actual. Per tot això vam presentar una moció al
ple Municipal on vam demanar una revisió a la baixa del coeficient aplicat
en el càlcul de l’import dels rebuts de contribució urbana IBI, per a l’exercici pressupostari del 2021.
Desperta’t, hem demanat que en l’estalvi, de totes les festes locals i actes
culturals suspesos per al 2020, en la reducció del coeficient del (IBI) actual, i
amb el romanent del que es pugui disposar, serveixi per pal·liar les greus circumstàncies ocasionades per la situació actual pel COVID 19, on bona part
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El nostre grup vàrem demanar reunió de treball al mes de desembre del
2019, per tal d’incidir en els pressupostos municipals del 2020. En aquelles
reunions, de desembre a febrer, vàrem exposar diverses propostes a l’equip
de govern dins el marc d’uns pressuposts en estat normal, posant damunt
la taula actuacions del nostre programa electoral amb el que ens vam presentar a les eleccions municipals del 2019.
Arriba el Covid-19 i es paralitza tot i quan s’aixeca l’estat d’alarma retornem les converses , però en un escenari molt diferent al del mes de
desembre. Les prioritat ja son diferents, les despeses ocasionades per
imprevistos del COVID-19 han augmentat i el que ens pareixia normal al
desembre al juliol ja no ho era.
Fruit de les diverses reunions de treball que vam realitzar amb l’equip de
govern, abans del COVID-19 i les posteriors a l’estat d’alarma, ha sorgit un acord d’una sèrie de propostes i actuacions per executar al nostre
municipi.
Cal remarcar que hem fet un plantejament més enllà d’un pressupost anual
i hem definit propostes per al que queda d’any 2020, però també per a
l’any 2021 i alguna fins al 2022.
Destaquem algunes de les propostes o prioritzacions que hem acordat :
Pel que fa a propostes més generals :
Augmentar el servei d’assistència a les persones
Subvencionar a Empreses i autònoms amb la participació a fires.
Acompanyar amb la digitalització als comerços locals per superar millor la
situació amb la creació d’una plataforma de venta online, MARKETPLACE .
Tenir el teixit productiu municipal més presencia publicitària gratuïta amb
espais als mitjans locals.
Alguns dels projectes i accions concretes :
Millorar l’accés i la mobilitat a l’edifici dels Serveis Agraris a persones de
mobilitat reduïda.

Els grups municipals opinen
Finalització dels treballs de la planta baixa de l’oficina delegada de les
cases i posada en funcionament per al 2021.
Redactar el projecte del Parc de la Serreta ubicat al mirador.
Creació d’un nou aparcament de vehicles al complex esportiu de la fanecada.
Projecte d’urbanització del Carrer Alcalde Sanmartí ( tram de la Ronda del
Remei fins la Fanecada )
Acord en licitar un nou servei de socorrisme per a la propera temporada
d’estiu, per tal de donar servei també a la platja de Maricel i la platja de la
Cementera.

7.- Perquè el nou servei de recollida i gestió de les basures ha suposat un
augment dels diners que es destinen a esta partida: el 2019 esta “factura”
va ser de 840.614,57 €. Això suposa un 20 % més de despesa de la que
estava prevista, on està el publicitat estalvi amb la instal·lació dels nous
contenidors en superfície?
Finalment creiem que l’equip de govern d’ERC d’Alcanar, en un exercici
de transparència, també ha d’explicar a la ciutadania les diferents partides del pressupost per a fer front a contenciosos: conveni SOREA reconeixement de deute, sentència Consorci Aigües Tarragona 2011-2015
(30.000 €) sentència contribucions especials UA AC-1 (95.000 €)...

Iniciar els projectes previs i necessaris per desenvolupar, en un futur, un
passeig a l’antiga N-340 d’Alcanar Platja.
Hem fet un plantejament de propostes realistes i flexibles, ja que la situació
d’incertesa fa que puguin canviar els escenaris i el que avui es necessari
d’aquí un mes no ho sigui o s’hagi de reforçar encara més.
Pensem que en moments difícils s’ha de ser responsable i estar al costat
del municipi deixant de part les diferències ideològiques i polítiques que
puguem tenir. Això no vol dir que no farem critica de tot allò que pensem
que no es fa bé o es pot millorar.

Estiu 2020, un estiu diferent
El passat 5 de juny, el Consell d’Alcaldes del Montsià va anunciar l’acord
de suspendre totes les festes d’estiu que se celebren a la nostra comarca per a “garantir la salut de tothom”, tanmateix va puntualitzar que es
permetia realitzar actes culturals i festius preservant la seguretat de les
persones i seguint la normativa vigent.

La CUP diu no als pressupostos
El passat 30 de juliol es van debatre i aprovar els pressupostos 2020 on
la CUP Alcanar - les Cases hi vam emetre el nostre vot contrari i us volem
explicar alguns dels motius:
1.- Per l’opacitat que envolta els diners que carafals i xiringuitos paguen per
ubicar-se als terrenys de la plaça de bous. L’Ajuntament no cobra aquest
diners, qui els cobra? Quina fiscalització d’estos diners fa l’Ajuntament?
2.- Per l’augment de la despesa per indemnitzacions als regidors per assistència a Comissions i Plens pressupostada en 110.000 €. Principalment aquest
augment s’explica perquè passem de 3 a 4 comissions i per part d’ERC Alcanar ara són 5 els regidors que hi assisteixen, la legislatura anterior eren dos.
3.- Perquè no es destina cap euro a polítiques d’habitatge.  
4.- Perquè els diners destinats a polítiques mediambientals es pràcticament nul·la, en un moment transcendental a nivell global a causa de
l’emergència climàtica. Ens calen inversions en energies renovables per
desconnectar d’empreses com Endesa, a qui l’any 2019 se li van pagar
factures per import de 305.000 € i també per promoure l’autoconsum i la
generació distribuïda.
5.- Perquè no hi consta cap intervenció per a la recuperació i rehabilitació
de la Casa del Marqués, tan sols 1.500 € per tramitar el BCIL (Bé Cultural
d’Interès Local). Aquest edifici, de gran valor històric i arquitectònic, es va
comprar el maig del 2017 al BBVA per un import de 232.000 € i tres anys
després encara s’ha d’iniciar la seua restauració per destinar-lo a usos
públics. Mentrestant, l’edifici continua degradant-se.
6.- Perquè a l’anualitat del 2019 el percentatge de reconeixement d’obligacions en el cas de les inversions és tan sols del 52 %, el que vol dir que
del total d’inversions que hi havia previstes només la meitat s’han reconegut i per això veiem que partides com: Expropiacions circumval·lació
depuradora, Projecte urbanització Alcalde Sant Martí o els Codonyers, es
van succeint any rere any sense que s’acaben materialitzant.

Arran d’aquesta notícia, ens vam posar a treballar de manera transversal totes les regidories, preparant actes per als mesos de juliol i agost,
oferint un espai de socialització segur, amb dos objectius fonamentals:
donar impuls al sector serveis (bars, restaurants, hostaleria, càmpings i
comerços) que pateix els estralls d’una temporada totalment afectada
per les mesures de la COVID19, i donar suport a la nostra cultura que
viu una situació extrema de precarietat que es pot convertir en un punt
de no retorn.
És per això que hem organitzat tot un seguit d’activitats amb equitat, qualitat i diversitat, alhora que hem elaborat protocols de seguretat adaptats
a cadascuna de les situacions: recintes delimitats, cadires desinfectades,
control d’accés, presa de temperatura, rentat de mans, mascareta, distància de seguretat i aforament limitat. També s’ha activat un dispositiu
policial especial combinant el servei uniformat i de paisà per a intensificar
els controls i potenciar un ús correcte de la mascareta i dels protocols de
seguretat i autoprotecció.
Per als més menuts de la casa s’han ofert una sèrie d’actes de caràcter
educatiu, social i lúdic, amb la col·laboració d’AMEIBA, la temàtica dels
quals s’ha convertit en un dels nostres atractius turístics, reforçant el posicionament de destí turístic familiar.
Dintre de la programació hem pogut gaudir del cinema a la fresca i la
pràctica de Ioga i Txikung. A més, ens han acompanyat Tel·lúric, el concert d’oboès “Marjal ensemble”, la XI Mostra de poesia d’Alcanar, la
trobada de rondalles i cantadors, les havaneres i el combat de filosofia
organitzat des de l’Associació de Veïns de les Cases.
Cal ressaltar, entre els espectacles d’aquest estiu, la màgia de James
Garibo, l’hipnotisme de Dario Piera, el concert de Botifarra i la magnífica
presentació del primer disc de Sukre. L’entrada d’aquests actes tenia un
preu simbòlic d’1 €, que s’ha destinat al fons contingència de la COVID 19.
Un especial agraïment a totes les persones que ens han acompanyat durant
els actes respectant les mesures de seguretat, i com no, a totes les persones,
que tot i les dificultats ocasionades per la preparació i execució de les activitats, ho han fet possible: tècnics de l’Ajuntament, Oficina de Turisme, Brigada
Municipal d’Obres i Serveis, Policia Local i Comissió d’Entitats de les Cases.
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El meu pas per l’Escola Municipal
d’Arts Plàstiques d’Alcanar
L’any 1982, amb motiu d’una exposició

Des de l’any 1985, es va comptar amb

d’eines antigues a la Casa del Marquès

una subvenció de la Diputació. També

que va organitzar Òmnium Cultural, uns

es van fer uns estatus, amb l’alcalde

quants aficionats a la pintura d’Alcanar

com a president i jo mateixa com a vi-

també vam exposar-hi, entre ells jo matei-

cepresidenta, però no es van formalitzar

xa. El regidor Paco Ruiz Mairena va venir a

i vaig ser la designada per a les relaci-

la inauguració i em va comentar que s’ha-

ons amb les institucions. Durant anys

via sorprès gratament de veure les obres

va ser un calvari per a mi aconseguir la

i que ignorava que hi hagués tanta afició.

continuïtat de l’escola, ja que sempre hi

La meva resposta va ser: “Si tinguéssim

havia problemes pressupostaris.

un professor, ho podríem fer molt millor”.

Des del primer moment, Narcís Galià va

Després de molts estira-i-arronses,

dotar l’Escola amb gran quantitat de fi-

el curs 1983-1984 un grup de quinze

gures de guix, que, en marxar, també va

adults vam començar a la Torre del Car-

cedir. El 1987, Galià va fer una col·lecció

rer Nou. Així va néixer l’Escola d’Arts

de dibuixos al guaix. Uns quants alum-

Plàstiques d’Alcanar. Narcís Galià, ca-

nes vam col·laborar a fer-ne còpies.

tedràtic de la Facultat de Belles Arts de

Amb la venda de carpetes amb aquests

la Universitat de Barcelona, que venia

dibuixos i un pròleg de Gerard Vergés,

cada cap de setmana, va començar a

vam poder subvencionar un llibre, El

fer-nos classes gratuïtament els dissab-

color a la pintura, que es va presentar

tes a la tarda.

al Palau de la Diputació, juntament amb

El curs 1984-1985 érem ja vint alumnes

una exposició de Narcís Galià.

i a la Torre no hi cabíem, així que ens

El mateix any el senyor Gomis, president

vam traslladar a la primera planta de la

de la Diputació, ens va concedir un forn

Casa del Marquès. El problema fou que

de ceràmica. El 1991 es va ampliar l’es-

aquella era l’única sala i ens veiem obli-

cola amb classes de ceràmica, amb Rosa

gats a desallotjar-la cada cop que algú

Roca com a professora. Quan vam voler

volia fer-hi una exposició. El curs 1986-

fer la primera exposició amb la ceràmica,

1987, l’Ajuntament ens va cedir la pri-

no teníem mòduls on col·locar-la i un grup

mera planta del mercat, on vam seguir

d’amics i alumnes els vam construir per-

tenint els mateixos problemes.

sonalment, per a poder exposar les peces.
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El 1995 Narcís va marxar durant una
mica més d’un trimestre als Estats
Units i em va designar com a substituta
a l’escola. El 1999, amb la tranquil·litat
que finalment els professors estaven
regularitzats, em vaig desvincular de
l’escola pel naixement de la meva filla
Mar. Quan Narcís va deixar les classes,
l’escola va passar una mala època, ja
que els professors que el van succeir no
van aconseguir mantenir l’alumnat, que
es van anar perdent a poc a poc. Quan
el curs 2012-2013, Agustí Redon i jo
ens vam fer càrrec de l’escola, sols en
quedaven quatre o cinc. La remuntada
va ser difícil, però avui deixo l’escola del
curs 2019-2020 amb 36 alumnes.
Durant aquests anys han estat molts els
alumnes que han continuat estudis de
Belles Arts, Disseny o relacionats amb
l’art. Prova d’això és que vint dels participants a Art i Flors havien estat alumnes de l’escola.

Vida local
El meu sentiment en deixar l’escola

que es presenti a la dita licitació. Per tant,

després de 37 anys de relació és que

espero que, com he dit, Rosa i Laia, Fang

deixo una cosa que sento com a meua,
però amb la il·lusió que comenci una
nova etapa, amb una persona tan preparada com Laia Bort, canareva, jove i
il·lusionada amb la feina, i amb la continuació a ceràmica de Rosa Roca, que
ha demostrat sobradament la seva vàlua durant aquests trenta anys que fa
que és professora.
Ara l’escola es licita cada quatre anys i

i Color, sigui l’empresa continuadora.
Agraeixo a alumnes i pares d’alumnes la
confiança que han dipositat en mi durant
aquests anys. Estic segura que els trobaré a faltar. I a l’Ajuntament, l’esforç que
ha fet durant aquests anys per a mantenir una escola d’art. Els bons resultats i
els centenars d’alumnes que hi han passat els poden fer sentir orgullosos.

.

ha de ser una empresa constituïda per un

Núria Prades Sancho, exdirectora de

ceramista i un llicenciat en Belles Arts la

l’Escola d’Arts Plàstiques d’Alcanar

S’inicia el tràmit per a autoritzar el segellament
definitiu del magatzem submarí del Castor
La subdelegació del govern espanyol a
Castelló ha sotmès a informació pública
el tràmit per a l’autorització administrativa dels treballs de segellament i abando-

a desmantellar la planta terrestre. També estem pendents de la resolució de les
expropiacions de terrenys per a la cons-

trucció del gasoducte, que ja s’haurien

nament definitiu dels pous del magatzem

d’haver deixat sense efectivitat”.

submarí de gas del projecte Castor i el

Per a Joan Roig, alcalde d’Alcanar, aques-

corresponent estudi d’impacte ambiental.
Se segellaran tretze pous del magatzem
submarí del Castor, localitzats a 21,6 quilòmetres de la costa canareva i vinarossenca
i a uns 60 metres de fondària.
Cristina Reverter, membre de la Plataforma

ta notícia és “la prova evident que amb

convicció i fermesa podem vèncer les
elits econòmiques i polítiques d’un sis-

tema corromput”. I una vegada més ha
volgut mostrar paraules d’agraïment a la

ciutadania: “Estem immensament agraïts

en Defensa de les Terres del Sénia, mostra

a la Plataforma en Defensa de les Terres

de tretze anys, tota la gent del poble que

han fet costat en aquesta lluita”.

satisfacció en conèixer la notícia: “Després

del Sénia i a totes les persones que ens

hem lluitat contra el projecte hem d’es-

Des de final de juny se sotmeten a informació

tar contents i satisfets perquè l’Estat ha

reconegut que es va equivocar, que era
un projecte sobredimensionat, que no

responia a les demandes de la ciutadania

i que, a més, no complia els estàndards
mediambientals i de seguretat”.

Malgrat l’alegria, Reverter recorda que “en-

cara ens falta saber quina previsió té el
Ministeri per a la Transició Ecològica per

pública l’informe d’impacte mediambiental i
la documentació tècnica que Enagás ha presentat per als treballs de segellament i tancament definitiu dels pous d’emmagatzematge

cànics, cimentar i recuperar les canonades
de pous i revestiments, retirar i desmobilitzar
la unitat d’operació i restaurar el fons marí.
Malgrat l’optimisme de la Plataforma pel Sénia pel desmantellament dels 13 pous, Reverter ha afirmat que “presentarem al•legacions a l’estudi d’impacte ambiental
ja que falta detallar alguns aspectes per
part d’Enagas, sobretot pel que fa a la
seguretat de les persones i l’ecosistema,
com ara la part d’alerta a les poblacions
per risc sísmic o les accions enfront un
vessament d’hidrocarburs”.
D’altra banda, el govern espanyol ha reiterat a principis de setembre que no es
tornaran els diners cobrats pel projecte
Castor en les factures del gas entre els
anys 2014 i 2018, ja que no ha adoptat cap
mesura per a fer efectiu aquest retorn, tot i

submarí de gas del projecte Castor.

les sentències del Tribunal Constitucional i

Està previst que l’execució dels treballs per

el Suprem que, després d’anul·lar el meca-

a segellar els pous s’allargue entre sis i vuit

nisme de pagament del deute generat pel

.

mesos. Per a tancar-los s’han de retirar els

fallit magatzem de gas submarí, reclama-

taps superiors, netejar i reposar els taps me-

ven el rescabalament
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Tauler d’anuncis
NOU HORARI DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
La deixalleria municipal amplia el seu horari per a donar més
servei a la ciutadania. L’horari vigent a partir de l’1 de setembre de 2020 és:
· De dilluns a dijous: de 9.30 a 13 h i de 15 a 18 h.
· Divendres i dissabte: de 9.30 a 13.30 h.
· Diumenge tancat.
· + INFO: http://www.alcanar.org/deixalleria-municipal

FES ELS TEUS TRÀMITS DE L’AJUNTAMENT DES DE CASA!
Totes les persones que tinguen la necessitat de fer un tràmit bàsic de
l’Ajuntament d’Alcanar poden fer-lo digitalment a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Fer el tràmit des de casa és molt fàcil i permet reduir la presència física

de persones a l’Ajuntament. D’aquesta manera, entre tots i totes reduïm
el risc de contagi de covid-19.

municipal o la llicència d’obres, es poden fer digitalment a través del

TRÀMITS DIGITALS I CITA PRÈVIA A
LES OFICINES DE BASE

La persona interessada pot emplenar la instància des de la seu elec-

Per a ser atesos a les oficines d’atenció al

intuïtiva gràcies a un assistent que el guia pas a pas. El registre electrò-

la Vila, cal sol·licitar cita prèvia. D’aques-

vegada s’ha presentat el document, l’aplicació genera automàticament

s’evita el temps d’espera i la concentra-

Gairebé tots els tràmits, com la instància general, la inscripció al padró
certificat digital o amb el DNI i el sistema Clave.

trònica mateixa i adjuntar tots els documents pertinents d’una manera

ciutadà de BASE, situades a la Casa de

nic admet, a més, la presentació de qualsevol altre tipus d’escrit. Una

ta manera es poden agilitar les gestions i

l’anotació d’entrada en el registre electrònic de l’Ajuntament. Alhora,

des de la seu electrònica el ciutadà pot imprimir o desar un justificant de
recepció que permet acreditar legalment el contingut presentat.

ció innecessària de persones. Es pot sol·licitar cita prèvia al telèfon 977 732 160.
Així mateix, des de BASE es continuen priorit-

Els tràmits electrònics es poden fer a través de la secció ”Tràmits i seu

zant l’atenció telefònica i els tràmits per mitjà

web de la seu electrònica, alcanar.eadministracio.cat.

mació es troba disponible al web base.cat

electrònica” del web municipal alcanar.cat o directament a través del
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de la seu electrònica de BASE. Tota la infor-

Coronavirus i Guerra Civil

Ara fa...
centres de salut, cas que passa també
ara amb la incorporació d’infermeres
que encara no han finalitzat la carrera
d’infermeria i inclús de metges que no
han fet el MIR.
Una similitud entre els dos moments històrics viscuts al nostre país és la marcada
voluntat dels governs de mantenir l’ànim
de la població civil amb missatges encoratjadors, en situacions difícils i complicades de gestionar. És imprescindible evitar
que la societat es deprimeixi.
Espanya, avui en dia, encara no s’ha

Des de fa uns mesos tot el món, inclosa

les èpoques de la Guerra Civil i la

Espanya, es veu immers en una terrible

postguerra. La gent d’Alcanar i d’ar-

litzen un llenguatge bèl·lic. Una de les

no han tingut suficients diners per a

mesos és: “Aquesta guerra la guanya-

de que vam estar a casa. Això feia que

pandèmia. Els experts quan parlen uti-

reu amb uns ingressos poc estables

frases més sentides durant tots aquests

abastir la seva família durant el perío-

rem”. Per què utilitzen aquest vocabula-

haguessin d’anar a demanar men-

ri propi d’un enfrontament militar?
Alguna part de la població ha anat més
enllà del vocabulari i s’ha atrevit a parlar

de “guerra biològica” entre la Xina i els
Estats Units, els quals estan utilitzant el
món com a camp de batalla i la població sencera estem pagant les diferències entre aquestes potències.
Les persones més grans del poble
d’Alcanar diuen que tot això no té res

a veure amb el que va passar amb la
Guerra Civil, ja que durant aquest període la gent passava gana i pràcticament no tenia res. En aquesta crisi, en
canvi, la gent pot anar al supermercat

més pròxim per a abastir-se d’aliments
per a tota la família.

Tot i que les dues crisis no es poden
comparar per la gravetat dels fets i la

quantitat de morts, sí que hi trobem
fets semblants que et fan recordar

jar a bancs d’aliments o institucions
com Càritas, fet que ens recorda les

famílies pobres que durant la guerra
es morien de gana. Durant les entre-

vistes realitzades a la gent gran del
poble d’Alcanar per al meu treball de

recuperat de la ferida que va provocar
la Guerra Civil al país. No permetem
que torni a succeir res semblant.
Comparació entre els dos tipus de cartells emprats per a animar la població.
Article d’Unai Soler Abella, recentment
ha finalitzat el batxillerat social a l’Institut

.

Sòl-de-Riu d’Alcanar, autor del treball de
recerca Els canareus als camps nazis

recerca, les persones em mostraven
el seu patiment i els seus sentiments

durant la Guerra Civil i anys després

d’acabar-se, pel fet de no tenir diners

per a anar a comprar un simple tall de
carn. Una de les anècdotes més in-

teressants que em van contar va ser
que, quan algú anava a la carnisseria,

era perquè hi havia algú malalt a casa
i necessitava un bon aliment per a poder sobreviure, ja que de manera normal no es podien permetre menjar un
tall de vedella ni res semblant.

Durant la Guerra Civil es van organitzar
cursos accelerats dels quals sortien infermeres i infermers que ajudaven als
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L’Agrupació Musical Canareva compleix 40 anys
El passat 10 de maig l’Agrupació Musical

sajar uns quants mesos per diversos llocs

a santa Cecília, símbol del santoral per

Canareva va bufar quaranta espelmes.

del poble –des del taller de Joan Pi fins a

a la banda, el qual cada diada de la pa-

Quaranta anys plens d’història, de mú-

l’actual Acadèmia de Música, passant per

trona del bell art és entonat a ple pulmó

sica, d’amistat, de joia. Cal fer, doncs,

les dependències del Convent, posem per

encara que siga mínimament, un repàs

cas–, van sortir al carrer el 10 de maig del

per la seua trajectòria per a entendre la

1980. El pasdoble escollit per a l’estrena,

significança d’esta data.

El chupinazo, fàcil i molt vistós, ha esde-

Pel 1979 al país bufava el vent del canvi.

vingut un himne per a l’entitat.

Eleccions, demostracions sindicals amb

Amb aquella banda de vint-i-cinc músics

força, democràcia... I enmig de tot això,

abillats amb la guerrera i els pantalons

un Alcanar que a poc a poc despertava

marrons –color que ha acabat per ser la

de quaranta anys d’endormiscament. A

característica principal de la formació–,

finals d’aquell mateix any, a en Miquel

naixia també una incipient, embrionària,

Caballé Juan va voltar-lo la idea de cre-

escola de música de la mà del mateix

ar una nova formació musical bandística

Caballé i de Josep Garriga Sancho, fill

al poble com a divertiment d’uns quants

del mestre Garriga, la qual prompte va

músics. Engrescat, va mirar de convèncer

donar uns fruits esplèndids: ja pel 1981

en primer terme en Josep Garriga Subi-

els seus primers educands van ingressar

rats, que havia pensat de desenvolupar la

als conservatoris de Benicarló i de Cas-

tasca de director, i a poc a poquet, s’hi

telló amb nota. A més a més, el volgut i

van anar sumant fins a vint-i-cinc veus,

recordat mestre tio Julio Castell Selma va

vint-i-cinc instruments que, després d’as-

compondre i escriure la lletra de l’Himne
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per músics, estudiants, membres i altres
canareves i canareus. També s’ha de
recalcar que l’Agrupació molt prompte
va incloure la figura femenina en la seua
formació, en ingressar-hi al requint la Júlia Faubel Albalat. I entre l’estiu del 1981
i el febrer següent va dirigir la banda la
primera de les dones directores de les
Terres del Sénia i de l’Ebre, na Glòria Villaroya Grau, de Benicarló.

b

Cultura
Així doncs, l’Agrupació Musical Canareva ja ho tenia tot per a rodar. I com a

c

tal, va participar en la fundació de la Federació Catalana de Societats Musicals,
esdevinguda a la Ràpita el 20 de juny del
1981. També col·labora des del maig del
1984 amb la Diputació de Tarragona.
Fruit d’això, l’entitat ha visitat l’Auditori i
el Palau de Congressos de Barcelona un
parell d’ocasions, el 2009 i el 2015.
En conseqüència, també ha estat l’Agrupació l’ambaixadora del poble fora dels
nostres confins. Ha participat en diferents cavalcades dels Reis d’Orient per
la província de Barcelona. Des del 1981
i fins fa una dècada i escaig, la banda va
posar so a les falles en companyia de la
Falla La Carrasca. Ha actuat per diversos llocs del país, des de les trobades
de bandes –la primera a les quals assistí
fou la celebrada a Ulldecona el 1985–
fins a cicles temàtics –com el Festival
de Bandes de Música de Peníscola, la
Primavera Musical de Flix o el cicle de
música popular de Sant Jordi de Barcelona–. Més enllà, ha actuat a Andalusia
–en un intercanvi amb l’Agrupación Musical San Indalecio del barri de La Cañada de San Urbano, d’Almeria, a l’octubre
del 2003–, a França –al 40è Festival de
Danses i Músiques del Món Confolens el
1997, al festival de música Europarade, a
Vilafranca de Roergue, l’any següent, i al
parc temàtic EuroDisney de París, al juliol del 2008– i a Itàlia –durant l’intercanvi
amb el Corpo Bandistico Pietro Bignardi, a l’agost del 1992–. Especialment en
esta última actuació, en un intercanvi intensíssim, es van forjar amistats inesborrables i sentiments perennes que encara
tothom recorda i practica.

d

Amb aquella banda de vint-i-cinc músics abillats
amb la guerrera i els pantalons marrons naixia també una incipient, embrionària escola de música de
la mà del propi Caballé i de Josep Garriga Sancho
L’Agrupació també ha participat, evident-

25è, el del 30è –amb un canvi de vestuari

ment, en la festa del poble. Hom l’ha pogu-

per a l’escenari– i, actualment, el del 40è.

da sentir en les cavalcades dels Reis Mags

A més a més, ha participat en certàmens i

d’Orient, amb les jotes de Sant Antoni,

concursos, com el Festival Internacional de

amb les marxes per Setmana Santa, fent

Bandes de Lleida, a l’estiu del 2015, i el de

els concerts de primavera cap als mesos

Bandes de Barbastre, a l’octubre del 2016.

d’abril i maig, durant el Sant Cristòfol, a les

Entretant, l’entitat també ha tingut temps

festes d’agost de les Cases, per l’octubre

per a fer un parell enregistraments: el disc

–i ja no diguem, per Quinquennals– i en la

Concert d’Alcanar, l’any 1999, en què s’in-

festa de Santa Cecília. Entremig, algunes

terpretaren peces purament canareves i lli-

actuacions més que l’entitat ofereix al seu

gades a Alcanar, i A ritme de pasdoble, del

poble, a la seua gent, als qui la formen i la

2007, en què la banda interpretà un clàssic

mantenen i a tothom, en definitiva.

repertori de pasdobles.

Així, també ha participat en diversos actes

I així, l’Agrupació ha arribat amb la seua

d’homenatge a músics i aficionats locals.

singladura fins al dia d’avui. Malgrat

Alguns exemples parlen per si sols: l’home-

que la situació no ha acompanyat, es-

natge que es va retre a l’insigne José An-

perem de tot cor que tots els actes que

tonio Valls a l’octubre del 1987; el concert

es tenien llestos per a la celebració del

en memòria de J. J. Cervera, l’any següent;

nostre aniversari es puguen dur a ter-

el concert del 750è aniversari d’Alcanar i

me l’any vinent. Els esperem a totes i a

l’homenatge a l’estimat Ramon Monfort

tots. Perquè, com va dir el canonge Jo-

Sancho, baix de l’entitat, ambdós el 1989;

sep Matamoros una vegada, “la música

el concert en solidaritat amb els afectats

és harmonia, l’harmonia és germanor, i

pel desastre del Prestige, que se celebrà al

la germanor és el secret de la grandesa

gener del 2003, etc. Això, sense comptar

i la prosperitat dels pobles”. Per tot això

les celebracions periòdiques dels aniversa-

i molt més: Agrupació Musical Canareva,

ris de la mateixa entitat: el del 10è, el del

d’avui a molts anys!

.

a.- Foto de grup de la darrera Santa Cecília, a les escaletes de l’església. b.- Retall de premsa de
l’actuació a Villefranche de Rouege (1998). c.- Ramon Monfort i José Parra a la guitarra i Facundo Pla
cantant durant l’estada a Monzuno (BO, Itàlia) en l’intercanvi amb els Pietro Bignardi. d.- Presentació
de l’AMC pels carrers del poble, el 10 de maig del 1980.
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“Els peixos de les
Cases d’Alcanar
deixen empremta”
L’última exposició d’Adela Beltran

suports, com paper o tela, mitjançant

pescadors a la mar, amb aquesta

estiu a l’ànima dels peixos. Durant tot

mitjan segle XIX, era utilitzada pels

cies a l’univers. De fet, en els meus

ens ha permès d’apropar-nos aquest
el mes d’agost, diferents establiments
de les Cases han mostrat “Els peixos
de

les

Cases

empremta”,

d’Alcanar

deixen

una col·lecció de 35

obres de petit format, realitzades amb
la tècnica d’estampació japonesa
anomenada gyotaku, amb la qual l’artista pretén posar en valor la pesca

tradicional i alhora fer un agraïment a

la mar. El resultat és una obra fluida,
fresca, fàcil i accessible que coinci-

deix amb un moment creatiu d’espe-

cial sensibilitat, molt íntim i personal,
marcat pel període de confinament.

El gyotaku és un tipus d’art japonès

que consisteix a reproduir les empremtes d’un peix sobre diferents

la fricció. Aquesta tècnica nipona, de
pescadors japonesos per a testimo-

niar les seues captures. Es tractava
d’una forma d’agraïment a la mar en

reconeixement a la generositat dels

oceans i, alhora, d’una expressió de
la satisfacció i l’orgull de la captura.

“Durant aquesta primavera tan atípica em va venir de gust aparcar
momentàniament els treballs de

gran format, molt més complicats
i minuciosos, per a experimentar

amb el gyotaku i connectar-me així,
d’una forma poètica i sentimental,

a la mar i les Cases d’Alcanar, on

visc ara. Aquesta experiència ha estat com un respirar dins de la meua

formació acadèmica. Igual que els

obra jo també he volgut donar gràtreballs sempre utilitzo un abeceda-

ri propi per a transmetre missatges
positius i d’agraïment”, explica.

La idea d’aquest projecte sorgeix

d’un fet tan quotidià per a l’Adela
com és anar a comprar a la peixateria
i posar l’atenció en les espècies que
més es consumeixen a casa nostra.

Una de les peixateries de les Cases li va proposar fer una exposició

al pati de l’establiment i de seguida
va posar-hi fil a l’agulla. L’exposició
“Els peixos de les Cases d’Alcanar
deixen empremta” s’ha mostrat al

públic de manera fragmentada als es-

tabliments següents: Lo Xaloquet, la
Confraria de Pescadors, Magda Espai

Recomanacions literàries
01

Els millors relats de Roald Dahl
Roald Dahl és un dels grans mestres de la literatura del segle xx. Obres com Matilda, Charlie i la fàbrica
de xocolata o Les bruixes formen part de les nostres vides. Però també és un referent dels relats per a
adults. Peces perfectes protagonitzades per personatges extravagants i magnètics que han esdevingut
clàssics del gènere. En aquest llibre trobareu una deliciosa selecció dels seus millors relats amb els ingredients que el fan tan especial: humor, emoció, sarcasme i capacitat de meravella, sovint amb un punt
fosc i macabre.
El més destacable d’aquest llibre és la coherència dels relats, el fet que conformen un conjunt sòlid i homogeni marcat per l’estil característic de l’autor gal·lès. Les seues històries, tot i l’aire clàssic i l’aspecte
formal, tenen en comú un final sorprenent, corprenedor, que les farien dignes de sèries com La dimensió
desconeguda.
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Cultura
Gastronòmic, Peixos i Marisc Raül, i

trés el seu esperit, una xicoteta em-

obres ha estat escollida en funció de

apunta ella mateixa, “són els ma-

Sal de Sol. La forma de presentar les
les característiques del local. Mentre

que en alguns llocs s’han presentat

emmarcades, en d’altres simplement
s’han posat en un penjador.
Símbol de llibertat

teixos peixos que jo comprava o

els que pescava el meu pare, que,
després d’utilitzar-los, ens menjàvem a casa”.

Es tracta d’una obra carregada de

Des de menuda, l’Adela sempre s’ha

sensibilitat i simbologia. Fins i tot,

Per això són tan presents a la seua

suau pinzellada de color groc per a

llibertat infinita, quelcom allibera-

defensa dels drets i les llibertats de

sentit atreta pel món dels peixos.

en alguna de les obres amolla una

obra: “Per a mi són un símbol de

fer visible la seua posició personal en

dor”, concreta. En aquesta peculiar

les persones i en solidaritat amb els

peludes, vetes, polps o llagostins

Del disseny gràfic al retrat

exposició, espècies com palaies,

mostren la seua autèntica anatomia,
amb una fidelitat sorprenent, com

si encara fossen a la mar. L’artista

combina diversos tipus de pintura
sobre diferents textures de paper

per tal de fer ressaltar els matisos
daurats i argentats de les escates

segons li convé, de manera que els
converteix en éssers gairebé divins.
A través d’una tècnica que combina

amb el gyotaku, destaca la transpa-

rència dels ulls dels peixos com si,
en certa manera, també ens mos-

02

premta d’allò que varen ser. Tal com

polítics presos.

La canareva Adela Beltran és una dis-

senyadora gràfica amb un ampli ven-

tall de treball professional. Després
de molts d’anys dedicada al disseny

gràfic, ha decidit fer un gir en la seua
carrera i des de fa dos anys continua

formant-se a la Barcelona Academy
of Art amb l’objectiu d’orientar-se
directament a l’art i a la seua passió:

la pintura contemporània. Ha experimentat amb diferents tècniques i ha

.

arribat a trobar els materials amb què
més gaudeix, com la pintura a l’oli

Un hijo

Alejandro Palomas
En aquesta novel·la Palomas ens convida a completar el puzle d’una
història de mentides entre pare i fill a partir de la mirada de diversos
dels seus protagonistes. Cada capítol, narrat amb veu pròpia, ens
ofereix una part de la vida del petit Guillem, un infant que, malgrat la
voluntat d’oblit de son pare, va descobrint que la realitat no sempre
és com la hi volen donar a conèixer. El xiquet, acompanyat per la veu
de la seua psicòloga, del pare o, fins i tot, d’una mestra de la seua
escola, va deixant entreveure la seua infantesa, mancada de la mare,
de viatge a l’Orient Mitjà. En paral·lel, la història ens deixa pinzellades
d’altres històries d’infants que, innocents, esperen que tot se solucionarà recitant la paraula Supercalifragilisticespialidós, que Mary
Poppins diu en la seua famosa pel·lícula, un mot que aixumara pogués solucionar tots els mals del món, com passa en la pel·lícula.
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La contra d’

escolta-la!

107.5 FM

Joan Matamoros: “El meu primer objectiu sempre ha
estat aconseguir una escola pública de qualitat”
Explica’ns una anècdota de la teua trajectò-

Després de vint anys al capdavant de la

i vaig voler dedicar-me a la docència de

direcció de l’Escola Joan Baptista Ser-

l’EGB (de 6 a 13 anys).

ria professional que et serà difícil d’oblidar?

ra i coincidint amb la finalització del curs

És més complicat l’ensenyament ara

Em fa gràcia que en el transcurs dels anys

2019-2020, Joan Matamoros Guimerà
(1961) dona per acabada aquesta etapa.
Una aventura de transformació de l’escola amb un projecte agosarat i amb moltes
ganes de treballar, que va emprendre l’any
2000 al costat de Miren Edurne Arregui i
Pepita Ferré. Pel camí, a més de xiquets,

que quan vas començar?
Més que complicat, és diferent. Ara ens
fixem més en qüestions com la inclusió social i les noves tecnologies i donem molta

entre les xiquetes i els xiquets més menuts:
quan havien de dir el meu nom sencer, deien “Joan Baptista Serra”.

importància al treball cooperatiu.

Com vas viure l’últim dia del curs passat?

Què ha estat el més difícil del càrrec de

Si prenc l’últim dia d’escola com el dia 30

pares i mestres, s’han anat succeint dife-

director?

rents equips directius. Mercè Sancho, Mari

Una escola pública de qualitat ha estat l’ho-

Carmen Martínez, Trini Fibla, Lluïsa Vilar,

ritzó que m’ha mogut sempre en la meua

Àngels Reverter, Sabrina Ramon, Eva Que-

tasca de director. En este sentit, es fa ne-

ralt, Cristina Pla i Sefa Ulldemolins han anat

cessari impulsar projectes que impliquen la

liderant i donant cos al que és ara l’Esco-

negociació entre persones i, de vegades,

la Joan Baptista Serra, una escola oberta,

aquesta negociació pot resultar molt com-

moderna, compromesa i de qualitat.

plicada. Sempre dic que he hagut de fer

Quan vas decidir dedicar-te a la docència?

més política en aquest tipus de situacions

Després de cursar COU (Curs d’Orientació

s’haja repetit moltes vegades un mateix fet

que quan formava part d’un partit polític.

de juny, no puc fer més que lamentar que
haja estat un final de curs tan estrany per
totes aquelles coses que no s’han pogut fer,
per les abraçades que ens hem perdut, pels
adeus a través d’una pantalla sense poder
mirar-nos als ulls... Realment, m’he sentit
mot decebut per totes aquestes circumstàncies tan estranyes que estem vivint.
Com veus el futur més immediat de l’escola, com a conseqüència de la Covid-19?

Davant d’una situació tan atípica com l’actu-

Universitària) a Amposta, la meua idea inicial

I, personalment, què t’emportes?

era estudiar Geografia i Història per a fer de

M’emporto vint anys d’experiència molt en-

professor a un institut. Però pensava que els

riquidora que m’ha fet créixer molt, tant per-

em fa tres setmanes ja no són les que tenim

professors estaven molt poc preparats peda-

sonalment com professionalment. Aquesta

ara mateix. De cara al nou curs, entre altres

gògicament, encara que dominessen la matè-

etapa la interpreto com un parèntesi en la

ria. Així que em vaig decidir a fer Magisteri, un

meua carrera de mestre i, a partir d’ara, as-

curs pont i la resta de la llicenciatura d’Història.

piro a continuar estant al servei dels xiquets

Al cap de poc temps de començar la carre-

i xiquetes d’este poble, però ara sense les

ra de Magisteri, durant el període de pràcti-

responsabilitats que comporta la direcció i

ques, em vaig adonar que m’agradava molt

dedicant-me plenament a traure el millor de

fer classes als xiquets d’aquelles edats i ja

l’alumnat i contribuir a fer que siguen com-

em vaig desentendre de l’itinerari previst

petents per a la vida d’adults.

al i que evoluciona tan ràpidament, és difícil
preveure el futur. Les expectatives que tení-

mesures, haurem d’anar molt amb compte
amb les distàncies, que és la qüestió més

dura, sobretot per als alumnes més menuts.
Davant d’aquesta “nova normalitat”, que a
mi no m’agrada gens, soc poc optimista.

Quins són els teus plans més immediats
de cara a la jubilació?

.

Els meus plans de cara a la jubilació? Pos,
no jubilar-me!

